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Baba árak a Mamák és a Papák legnagyobb örömére!
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Biztonságban
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Szoptatás és
táplálékallergia

ANYÁNAK LENNI
Vissza a munkába
gyerek mellett
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A Zopa Spinfix megfelel az I-Size szabványnak és 
születéstől 105 cm-es magasságig, körülbelül 4 
éves korig használható. 360°-kal elfordítható, így 
könnyítve meg az ülés biztonságos használatát. El-
forgatva a kicsik könnyebben tudnak ki- és beszáll-
ni anélkül, hogy ezzel veszélyeztetnék a gyerek-

ülés megfelelő rögzítését. Először menetiránynak 
ellentétesen használható, majd a kicsi 15 hónapos 
kora után megfordítható. A fejtámla magassága 
és a biztonsági övek hossza egy kézzel is könnyen 
beállítható. A legnagyobb biztonságot az Isofix 
csatlakozás és a támasztóláb kombinációja nyújtja.  

SPIN FIX 
360O-BAN FORGATHATÓ 

GYEREKÜLÉS

MAGAZIN ÁR:

89.990 Ft

SZUPER

AKCIÓ

ÚJDONSÁG: A ZOPA SPINFIX JÚNIUSTÓL ELÉRHETŐ!



KEDVES ANYUKA ÉS APUKA!

RÖVID ÍZELÍTŐ  
AKTUÁLIS

MAGAZINUNKBÓL:

10. VISSZA A 
MUNKÁBA

6. SZOPTATÁS ÉS
TÁPLÁLÉKALLERGIA

16. BIZTONSÁGBAN
AZ AUTÓBAN

22. VESZÉLYFORRÁSOK
NYÁRON

26. ÉDES KÖTELÉK

Engedd meg, hogy boltunk teljes csapatának nevében 
köszöntsünk Téged a májusi Anyák és a júniusi Apák napja 
alkalmából. Tudjuk, hogy ebben a folyamatosan változó és 
rohanó világban mennyire komoly döntés a gyerekvállalás, és 
hogy mennyire nehéz a mindennapok sodrásában helytállni 
a munka mellett Anya és Apa szerepben. 

Egy dolgot soha ne felejts el! Nagyon jó szülő vagy! Mi 
magunk is tudjuk, hogy vannak igazán nehéz pillanatok a 
szülői szerepben és vannak olyanok is, amikor legszívesebben 
feladnád az egészet. De aztán jönnek a gyerekvállalás napi 
csodái, amik mindig elfelejtetik Veled a negatív élményeket. 
Tudjuk, hogy mindig arra törekszel, hogy a lehető legtöbbet 
add meg a gyermeked számára. Ebben igyekszünk Neked 
segíteni az év minden napján, nem csak Anyák és Apák 
napján. Boltunk csapata igyekszik minden felmerülő 
kérdésedet megválaszolni, minőségi termékeket ajánlani jó 
áron és csak ott lenni azokban a pillanatokban, amikor egy 
kicsit a napi rutinban megfáradva vásárolni támad kedved. 
Mi ott vagyunk, és támogatunk Téged! 

Hisz a Te gyermeked számunkra is fontos. Boltunkban a 
lehető legtöbbet szeretnénk nyújtani Neki, Neked és az 
egész családnak!

VÁRUNK SZERETETTEL ÜZLETÜNKBEN! 



MAGAZIN ÁR:

11.990 Ft
MOMERT DIGITÁLIS MÉRLEG

4 VÁSÁR
A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2019. május 1-től június 30-ig érvényesek.

A puha forgó, színes, plüss játékai: bagoly, fa, hőlégballon és vi-
rágocskák, amelyek felkeltik a baba figyelmét már újszülött kortól. 
Bababiztonsági tükör, mely babával egy szintben található. A készü-
léken 16 különböző lágy, halk klasszikus zene választható, mely 8 
zeneszerző műveiből lett összeválogatva.  A készülék egyben egy USB 
csatlakozóval ellátott MP3-as lejátszó is, melyre USB kábel segítségé-
vel (a kábel nem tartozék) feltöltheted a baba kedvenc dallamát is. 
A le- és feltehető, sztereó-hangfallal rendelkező babamagnóban be le-
het állítani, hogy melyik zene szóljon, állítani lehet a hangerőt. A zene 
ki- és bekapcsolható. A zenélő forgó világít is színes fényekkel, mely 
megnyugtatja a babát, amikor éjjel felriad. Természetesen a színes 

TAF TOYS BAGLYOS MP3 STEREO 
ZENÉLŐ-FORGÓ

fény le és felkapcsolható, mint 
egy éjjeli babalámpa. A termék 
4 db AA elemmel működtethető 
(nem tartozék). Cikkszám: 11895

TAF TOYS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ BÉBITAXI

- túlterhelés kijelzése, alacsony energiaszint kijelzése
- kapacitás: 20 kg
- osztás: 10 g
- precíziós mérési rendszer
- súlykülönbség kijelzése funkció
- LCD kijelző
- mértékegységek: Kg/Lb/St
- súlyrögzítés és tára funkció
- automatikus kikapcsolás
- cikkszám: 6400

MAGAZIN ÁR:

13.990 Ft

A játék segít a babának a felállásban, ösztönzi és 
támogatja az első lépések biztonságos megtételé-
ben. Kis motorként és bébitaxiként is funkcionál. 
A gyermek a járássegítő nagy pakoló terét hasz-
nálhatja kincsesdobozként is. Cikkszám: 10205

MAGAZIN ÁR:

19.990 Ft



A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2019. május 1-től június 30-ig érvényesek.

ZOPA SIMPLY AJTÓRÁCS MOMERT DIGITÁLIS ÉJSZAKAI 
FÉNY ÉS SZOBAHŐMÉRŐ
- éjszakai fény, hőmérsékletnek 
  megfelelő színváltoztatással
- szobahőmérő funkció
- LCD kijelző háttérfénnyel
- kék fény 14 °C alatt, 
  zöld fény 15-20 °C,
  narancs fény 21-26 °C,
  piros fény 27 °C felett
- hőmérési tartomány:
  0 °C~50 °C
- pontosság: +/-1 °C
- micro USB-vel tölthető
  akkumulátor
- gyors és megbízható 
  hőmérsékletmérés
  percek alatt

Cikkszám: 1762

MAGAZIN ÁR:

5.990 Ft
MAGAZIN ÁR:

8.490 Ft

A meghosszabbítható ajtórács könnyen felszerelhető, 
mindkét oldalon csavarok és tiplik segítségével rögzít-
hető a falra. A közepén található nyitómechanizmus 
segítségével igény szerint beállítható a kívánt méret. A 
szélessége így 60-97 centiméter között variálható. 



6 ETETÉS

TÁPLÁLÉKALLERGIA KIALAKULÁSA

AZ ANYUKÁK TÖBBSÉGE AZ ELSŐ HÁROM-NÉGY HÓNAPBAN KÉPES ARRA, HOGY KIZÁRÓLAGOS 
SZOPTATÁSSAL TÁPLÁLJA KISBABÁJÁT. A SZOPTATÁS SORÁN AZ ANYUKA ÁLTAL FOGYASZTOTT 

ÉLELMISZEREK FEHÉRJÉI KIS MENNYISÉGBEN KIVÁLASZTÓDNAK AZ ANYATEJBE, ÍGY A HOZZÁ-
TÁPLÁLÁS IDEJÉRE A SZOPTATOTT BABA SZERVEZETE TÖBB MINDENNEL TALÁLKOZIK MÁR. 

MIT EGYEN A SZOPTATÓS ANYUKA?

Ha a szoptatós anya egészséges, elméletileg 
bármit ehet, de a magas allergén-aktivitású 
fehérjék (tojás, tej, hal) fogyasztását javasolt 
korlátozni. Az ajánlott mennyiség heti 3 tojás, 
napi 2 dl tej, heti egyszer hal. Ha a szoptatott 
babánál táplálékallergiára utaló jelek figyelhe-
tők meg (ekcéma, erős hasfájás, véres széklet), 
a fenti ételek fogyasztását javasolt kerülnie az 
anyukának.

LEHET-E A SZOPTATÁS ALATT CSÖKKENTENI A 
BABA ALLERGIÁS HAJLAMÁT?

Kutatások szerint az anyuka által szedett táp-
lálék-kiegészítő probiotikumok a baba im-
munrendszerére is erősítő hatással lehetnek. 
A probiotikumok hasfájást megelőző és a cse-
csemőkori ekcéma kialakulását gátló szerepe 
bizonyított. Az anyatejben található jótékony 
baktériumok segítik az emésztést, a baba bél-
csatornájának érését, gátolják a fertőző kóroko-
zók megtelepedését.

DIÉTÁVAL A BABA HASFÁJÁSA ELLEN

Vannak ételek, melyek ugyan allergiát nem 
okoznak, ám puffasztó hatásúak, így az anyatej-
be kerülve kellemetlen tüneteket, fokozott gáz-

A FEHÉRJÉKEN KÍVÜL AZ ÉLELMISZEREKBEN TALÁLHATÓ VEGYSZERMARADVÁNYOK, ADALÉK-
ANYAGOK, AZ ANYUKA ÁLTAL BEVETT GYÓGYSZEREK IS MEGJELENHETNEK AZ ANYATEJBEN, ÍGY 
TEHÁT NEM MINDEGY, HOGY MIT ESZIK ÉS ISZIK, ÉS MILYEN GYÓGYSZEREKET VESZ BE A SZOP-

TATÓS ANYUKA. SZOPTATÁS ÉS ALLERGIA – AZ ORVOS TANÁCSAI.



képződést és hasfájást produkálnak a babáknál. 
Az ilyen ételeket tanácsos kerülni a szoptatás 
alatt. Puffasztó ételek a hüvelyesek (bab, borsó, 
lencse), káposztafélék, vastag héjas gyümölcsök 
(pl. szőlő), de puffasztó hatása van a rostos gyü-
mölcsleveknek és a szénsavas italoknak is. Bőr-
irritációt okozhatnak a babánál az erős fűszerek, 
pirospaprika, bors, ezért a szoptató anyukának 
ezeket is javasolt kerülni.

DOHÁNYZÁS, KOFFEINFOGYASZTÁS 
SZOPTATÁS ALATT

A szoptatási időszak alatt tilos a kismamának 
dohányoznia, és el kell kerülnie a passzív do-
hányzást is, mivel bizonyított tény hogy a ter-
hesség és szoptatás alatti dohányzás (aktív és 
passzív is) jelentősen növeli a gyermek hajlamát 
krónikus légúti betegségek pl. asztma kialakulá-
sára. Koffeintartalmú italok közül a kávé és a tea 
mértékkel fogyasztható. Az energiaitalok azon-
ban kerülendők a szoptatás alatt.

SZOPTATÁS ÉS GYÓGYSZEREK

Sok anyuka a szoptatás időszaka alatt láz- és 
fájdalomcsillapítót sem mer bevenni és inkább 
tűri a lázat és a fejfájást, holott a legtöbb, recept 
nélkül kapható gyógyszernek nincs káros hatása 
a szoptatott babára, mert csak minimális mér-
tékben választódik ki az anyatejben. Emellett 
javasolt a kezelőorvos vagy a gyógyszerész vé-
leményét kikérni, mielőtt gyógyszert vesz be a 
szoptató anyuka. A krónikus betegségekre sze-
dett gyógyszerek esetében is megengedhető a 
szoptatás néhány hónapig – ma már viszonylag 
gyakran előfordul, hogy epilepsziás, depresszi-
ós, magas vérnyomású anyukák állandó gyógy-
szerszedés mellett is szoptathatnak.

ALLERGIÁRA UTALÓ TÜNETEK A  
SZOPTATOTT BABÁN

Enyhe ekcémás tünetek, néhány száraz folt, 
piros bőrkiütés a legtöbb csecsemőnél megfi-
gyelhető. Ezek általában nincsenek allergiával 
összefüggésben, és megfelelő bőrápolással 
(puhítás, zsírzás) gyorsan elmúlnak. Ha kiter-
jedt, makacs, visszatérő ekcéma jelentkezik a 
szoptatott babánál, különösen, ha rizikófakto-
rok is vannak (pl. a szülők allergiás betegsé-
gei) az jelezheti, hogy a babánál is elindultak 
az allergiás típusú folyamatok. Ilyen esetben 
mindenképpen javasolt gyermekgyógyász, 

allergológus és/vagy bőrgyógyász szakorvos 
tanácsát kikérni.

A SZOPTATÁS ALATT KIALAKULÓ TEHÉNTEJ 
ALLERGIA TÜNETEI

Ha a kizárólag szoptatott baba allergiás a te-
héntejre, ezt gyakran véres hasmenés jelzi, de 
előfordulhat az is, hogy a rendes székletben 
véres nyákdarabkák vannak. Ez ijesztő lehet, 
ám az anyuka teljes tejtermékmentes diétája 
esetén megszűnik a jelenség. Ebben az eset-
ben a szoptató anyukának a szoptatás teljes 
időszakára javasolt a tejmentes diéta. Csecse-
mőnél jelentkező véres székletürítés esetén, 
mivel azt nemcsak a tejfehérje allergia okoz-
hatja, még a diéta megkezdése előtt minden 
esetben szükséges a babát gyermekorvosi 
vizsgálatra elvinni.

SVÁBHEGYI GYERMEKGYÓGYINTÉZET 
1037 Budapest, Bokor u. 17-21. II. emelet 
www.svabhegy.eu

AVENT NATURAL KÉZI MELLSZÍVÓ 
MOST 5 DARAB VIA POHÁRRAL

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2019. május 1-től június 30-ig érvényesek.

Nagyobb kényelem, több tej természetes úton! Egyedül-
álló, természetes, még kényelmesebb fejési testtartás. A 
többi mellszívóval ellentétben nem kell előre hajolnia 
ahhoz, hogy az összes tej az üvegbe kerüljön. A puha 
és meleg hatású masszázspárna gyengéden segíti a tej-
áramlást. Természetes kialakítású etetőcumi az egyszerű 
etetésért. Most 5 darab 180 
ml-es VIA pohárral, a poha-
rak sterilizálást követően újra 
használhatóak.

MOST EGYÜTT:

15.990 Ft



8 ETETÉS

LANSINOH BIMBÓVÉDŐ MOST 
6 DARABOS MELLTARTÓBETÉTTEL

CLEVAMAMA SZILIKON ETETŐHÁLÓ 
PÓTHÁLÓVAL

BABYONO 
ANYATEJTÁROLÓ TASAK
A hőjelző mutatja, hogy megfelelő-e a 
tej hőmérséklete. Nagy kapacitás: 350 
ml. A skála a tej pontos adagolását 
segíti. Légmentes zárónyílással. Stabil 
talpának köszönhetően megáll. Írható 
mezővel rendelkezik. 20 db/csomag, 
egységár: 99,5 Ft/db. Cikkszám: 1099

Ráharapási nehézségek esetén segít a sikeres szoptatásban. Kiemelten 
ajánlott lapos, befele fordult mellbimbó, erős tejleadó reflex, lenőtt nyelv, 
rövid felső ajakfék esetén. Maximális bőrkontaktust tesz lehetővé. Ultra 
vékony, szuper puha, rugalmas szilikon. 

MOST EGYÜTT:

2.490 Ft

Két méretben: 
MINI (20 mm) és NORMÁL (24 mm)

MOST 6 DARABOS LANSINOH 
ÉJSZAKAI ÉS NAPPALI
MELLTARTÓBETÉTTEL!

MAGAZIN ÁR:

1.990 Ft
MAGAZIN ÁR:

1.990 Ft

A BABÁK ÉLVEZHETIK AZ EGÉSZSÉGES, TERMÉSZETES ÍZEKET, A 
SZILÁRD ÉTELEK ELŐNYEIT A FULLADÁS VESZÉLYE NÉLKÜL.

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2019. május 1-től június 30-ig érvényesek.

Tehetsz a hálóba friss gyümölcsöt, zöld-
séget, de pároltat, vagy főttet is. A hús, 
a hal és a babakeksz etetésének is ideális 
eszköze. A tartós szoptatást is támogat-
ja, nem zavarja meg a csecsemő szopási 
kedvét, készségét! A fogzási fájdalmat is 
csökkenti, ha hűtött gyümölcsöt, zöldsé-
get teszel bele.

Szivárgásmentes külső réteg két ragasz-
tócsíkkal. Szigetelő réteg, ami diszkréci-
ót biztosít. Szuperabszorbens és lélegző 
belső réteg. 70 db-os kiszerelés. Egység-
ár: 18,4 Ft. Cikkszám: 296

BABYONO COMFORT 
ELDOBHATÓ 

MELLTARTÓBETÉT
50 DB+20 DB AJÁNDÉK 

MAGAZIN ÁR:

1.290 Ft



mindenütt, ahol csak baba van

8.990 Ft
MAGAZIN ÁR:NaturalFeeling Kézi mellszívó 

Innovatív tejleszívó Chicco diafragma membrán-
technológia: határozott szívóhatás, mégis gyen-
géd a mellhez. A mellszívóhoz tartozik: 150ml 
cumisüveg szilikon etetőcumival, tejtárolókupakkal. 

NaturalFeeling cumisüvegek

NaturalFeeling Újszülött 
Kezdőkészlet 4 db-os

Tartalma:  
1 db NATURAL FEELING1: 150 ml  műanyag cumis-
   üveg normál folyású ferde etetőcumival 0 hó+
1 db NATURAL FEELING2: 250 ml  műanyag cumisüveg 
   közepes folyású ferde etetőcumival 2 hó+  
1 db Physio Soft szilikon nyugtatócumi 0 hó+ 
1 db 3in1 üvegmosó készlet: cumisüveg és cumi 
   mosáshoz, és a nyélbe integrált fogó sterilizáláshoz.

Chicco NaturalFeeling

5.790 Ft
MAGAZIN ÁR:

0+

1.690 Ft     1.890 Ft
MAGAZIN ÁR:
150 ml     

6+

1.690 Ft     1.890 Ft
MAGAZIN ÁR:
 330 ml 

4+

2+

1.690 Ft     1.890 Ft
MAGAZIN ÁR:

           250 ml   

Az ösztönös 
táplálkozást segítő 
etetőcumik, dupla 
hasfájásgátló szelep-
pel. Ferde etetőcumi 
újszülöttkorra a jó 
ajaktámaszért, ami a 
mellből táplálásnál is 
különösen fontos. 
Hosszúkás cuclival 

ellátott etetőcumi 6 hónapos kortól az élénken és 
már nagyon ügyesen táplálkozó babák igényéhez 
igazodva.     



10 ETETÉS

ZOPA COMFY PRO ELEKTROMOS MELLSZÍVÓ 

CAM CAMPIONE ETETŐSZÉK 
- könnyen kezelhető, multifunkciós etetőszék
- egy mozdulattal kinyitható és összecsukható
- 6 pozícióban állítható magasság
- 4 pozícióban dönthető
- 3 tálcás etetőszék
- ötpontos biztonsági öv
- nincsenek éles sarkok
- nagy méretű tároló háló
- a hátsó lábakon 
  fékezhető kerekek
- lapra csukható etetőszék
- kis helyen elfér
- max. terhelhetőség: 15 kg

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2019. május 1-től június 30-ig érvényesek.

Egyedi, puha ZOPA 3D szilikon betéttel rendelkezik, aminek köszönhe-
tően a mellszívó tökéletesen utánozza a gyermek természetes szívását. A 
mellszívó így maximálisan hatékonyan szív, és egyben megelőzi a szívás 
okozta kellemetlen érzést. A mellszívó két üzemmóddal rendelkezik – sti-
mulálás és szívás. A vákuum 9 különböző fokozatban szabályozható annak 
érdekében, hogy minden édesanya beállíthassa a számára legkedvezőbb és 
legkellemesebb értéket. A LED kijelző az aktuális beállítást mutatja valós 
időben. A motoros egység micro USB kábellel vagy elemekkel tölthető. A 
mellszívó membrános szerkezeti kialakítása megakadályozza a levegő és 
a folyadék keveredését, valamint a tej visszafolyását és beszennyeződését.

MAGAZIN ÁR:

24.990 Ft

Nem könnyű visszatérni a munkaerőpiacra a gye-
rek születése után, ezért most ehhez igyekszünk 
néhány hasznos tanácsot adni. 

MINDIG TUDJUK, HOGY MIÉRT CSINÁLJUK! Ahe-
lyett, hogy folyamatosan sajnálnánk magunkat 
a kialakult helyzet miatt, mindig azt tartsuk szem 
előtt, hogy milyen előnyök származnak abból, ha 
vissza kell menni dolgozni. Például a befolyó ösz-
szegből megengedhetünk a kicsinek néhány ext-
ra különórát vagy edzést, a családnak pedig egy 
hosszabb nyaralást. 

LEGYEN MEG A REGGELI RUTINUNK! A munkába 
indulás már önmagában sem egyszerű, de ha a 
gyerkőcöt is le kell adni előtte a bölcsiben vagy az 
oviban, az még jobban megnehezítheti a dolgo-
kat. Ezért érdemes a lehető legtöbb dolgot előre 
előkészíteni az indulás előtti este. Bepakolni a tás-
kát, kiválasztani a ruhát a kicsinek és magunknak 
is, kipakolni a reggeli hozzávalóit és bekészíteni a 
kávét. 

A MUNKÁBAN LEGYÜNK PRECÍZEK! A lehető 
legrosszabb dolog az, ha nem sikerül napközben 
végezni a kiosztott feladatainkkal, és haza kell még 
estére is vinnünk a munkát magunkkal. Ennek el-
kerülése érdekében mindig koncentráljuk arra, 
amit éppen csinálunk a munka közben, és a legke-
vesebb időt próbáljuk meg az időrabló tevékeny-
ségekre, mint az interneten böngészés szánni. 

VISSZA A MUNKÁBA

MAGAZIN ÁR:

29.990 Ft



A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2019. május 1-től június 30-ig érvényesek.



MAM STARTER CUP 
150 ML-ES IVÓPOHÁR

MAM TRAINER 220 ML-ES 
TANULÓPOHÁR 

MAM LEARN TO DRINK CUP 
190 ML-ES IVÁSTANULÓ POHÁR

MAM SPORT 330 ML-ES 
ITATÓPOHÁR

MAM FUN TO DRINK CUP 
270 ML-ES  IVÁSTANULÓ POHÁR
- kifolyásbiztos
- könnyen fogható
- kemény itatócsőr
- BPA mentes

MAGAZIN ÁR:

1.790 Ft

Különösen könnyű, így a legkisebbek is kézben tudják 
tartani. Levehető fogantyúkkal kifejezetten a baba apró 
kezéhez tervezték. Csepegésmentes szeleppel rendelke-

MAGAZIN ÁR:

1.890 Ft

- a szelepe szorosan zár 
- a babák könnyen 
  tudnak inni belőle
- könnyen kézrefogható
- BPA menteszik. Puha ivócsőrrel, amely 

megkönnyíti az áttérést a 
cumisüvegről vagy a szopta-
tásról a pohár használatára. 
4 hónapos kortól ajánljuk. 
BPA mentes.

MAGAZIN ÁR:

1.790 Ft
A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2019. május 1-től június 30-ig érvényesek.

6 hónapos kortól. A puha, kifolyásbiztos ivőcsőr meg-
könnyíti az átmenetet a szopásról vagy a cumisüvegről 

MAGAZIN  ÁR:

1.890 Ft

MAGAZIN.  ÁR:

1.590 Ft

- a hőmérsékletet órákig képes fenntartani
- gyorsan melegít
- vízzel vagy víz nélkül is működtethető
- 40°C szint: az étel hőmérsékletét az anyatej 
  természetes hőfokán tartja 
- 70°C szint: 5 perc alatt etetési hőmérsékletre 
  melegíti a tejet
- facsaró és etetőtál kiegészítők

MAGAZIN ÁR:

7.990 Ft

MOMERT OTTHONI ÉS AUTÓS
CUMISÜVEG-MELEGÍTŐ

12 ETETÉS

a pohárra. Széles nyílások az 
egyszerű betöltéshez és tisz-
tításhoz. A kis fogókat kife-
jezetten a kis babakezekre 
tervezték. 

- automatikusan nyílik
- nem kell kézzel kinyitni
- 12 hónapos kortól
- kifolyásbiztos
- BPA mentes
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Színes, izgalmas játékcenter 
háttal bekötött ülésben uta-
zó babáknak. Újszülött kortól 
használható. Könnyen rögzít-
hető az ülés fejtámlájára. 3 
lógó figurával, babatükörrel. 
Cikkszám: 11555

MAGAZIN ÁR:

8.990 Ft

TAF TOYS ALL IN 1 
CAR TOY BABAFIGYELŐ
TÜKÖRREL 

BADABULLE ÜLÉSVÉDŐ
BEVÁSÁRLÓKOCSIRA
- fogzást könnyítő rágókával és 
  gyűrűs játékkal felszerelt
- egyszerűen használható

MAGAZIN ÁR:

4.990 Ft

WOMAR KENGURU

MAGAZIN ÁR:

10.990 Ft

Ergonomikus, multifunkcionális kenguru 5-13 kg 
súlyú gyermeknek (3 hónaptól 2 évig). A hordozó 
többfunkciós, a legkisebb gyermeket függőleges 
helyzetben vagy oldalra fekvő helyzetben lehet 
rögzíteni.  A merevített hát-
támla támogatja a gyermek 
gerincét. Csípőficam megelő-
zésére is jó. Cikkszám: N15

PETITE & MARS KOOT OROSZLÁNOS 
UTAZÓÁGY
- újszülött kortól használható
- maximális terhelés 14 kg
- könnyen összecsukható
- 2 kerékkel és kibúvóval rendelkezik
- puha matraccal és hordozótáskával

AJÁNLOTT 
FOGY. ÁR:

14.990 Ft



A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2019. május 1-től június 30-ig érvényesek.

CAM COMPASS SPORTBABAKOCSI
Könnyú súlyú (csak 6,9 kg) és kompakt (csak 57 cm magas) 
babakocsi alumínium vázzal. A kupola meghosszabbítható 
egy rejtett szúnyoghálós résszel, így jobban nyáriasítható. 
Többpozíciós, újszülött kortól használható háttámla 
nyáriasítható oldalfalakkal, ami ideális a nyári melegben. 
Egykezes összecsukó rendszer, mely a tolókarról irányítha-
tó. Állítható magasságú lábtartó, a gyermek lábaira húzha-
tó szélvédő zsák, kapaszkodó biztosítják a baba kényelmét. 
Blokkolható első bolygókerekek, lágy első és hátsó felfüg-
gesztés és központi fék hátul.  

FILLIKID NAPERNYŐ
Babakocsira könnyen rögzíthető, 
univerzális napernyő. 50-es UV-szű-
rővel van ellátva. Átmérője 70 cm. 
Cikkszám: 671150

NAGYON KICSIRE ÖSSZECSUKHATÓ, 
ÖSSZECSUKVA ÖNMAGÁBAN MEGÁLL ÉS 
KÖNNYEDÉN HÚZHATÓ A HÚZÓKARRAL, 

MINT EGY GURULÓS BŐRÖND.

MAGAZIN ÁR:

54.990 Ft

MAGAZIN ÁR:

3.690 Ft
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BIZTONSÁGBAN AZ AUTÓBAN

HELYTELEN BEKÖTÉS

A helytelen bekötés a legveszélyesebb mind kö-
zül! Nem győzzük hangsúlyozni, hogy teljesen 
lényegtelen, hogy egy drágább, a teszteken jól 
szereplő gyerekülés van az autódban, ha nincs 
megfelelően bekötve. Ennél még egy rosszabb 
kategóriájú, de szakszerűen rögzített ülés is na-
gyobb biztonságban tartja a gyermekedet. 

Érdemes ellenőrizni bekötéskor azt, hogy a 
gyerekülés stabilan legyen betéve az autóba. 
Figyeljünk arra is oda, hogy a biztonsági övek 
a megfelelő helyeken legyenek elvezetve és a 
helyes magasságba legyenek állítva. 

Mindenképpen érdemes olyan szaküzletben 
megvásárolnunk a gyerekülésünket, ahol az el-
adók bepróbálják az ülést az autónkba és segí-
tenek megtanítani a szakszerű bekötést. 

HASZNÁLT ÜLÉS VÁSÁRLÁSA

Nem szeretnénk senkit lebeszélni arról, hogy 
használt ülést vásároljunk, de fontos felhívni a fi-

gyelmet arra, hogy csak olyan embertől tegyük 
ezt, akire rábíznánk az életünket is. Hogy miért? 
Mert egy apró, láthatatlan hajszálrepedés, ami 
egy koccanás során keletkezett az ülésen, vég-
zetes hibát okozhat egy ütközés során. Vagy a 
túl sokat napon hagyott gyerekülés elfáradt mű-
anyag részei is gyorsabban kophatnak, ne adj’ 
isten törhetnek egy veszélyhelyzetben, mint egy 
új ülésé. 

TÚL HAMAR MEGFORDÍTANI A GYERMEKET

Fontos, hogy kizárólag a megfelelő súly és ma-
gasság elérése után váltsunk menetirány szerint 
bekötött ülésre. Menetiránynak háttal szállítani a 
gyermeket sokkal biztonságosabb, mint menet-
irány szerint, ezért ameddig lehetséges, marad-
jon háttal a gyermek. 

Ha a pénztárcánk engedi, válasszunk kombinált 
üléseket, melyeket az elején menetiránynak hát-
tal, majd később megfordítva is lehet használ-
ni. Fontos tudnunk, hogy attól, hogy a gyermek 
lába eléri az ülés háttámláját, még nem biztos, 
hogy kinőtte a gyerekülést! Inkább válasszunk 

MANAPSÁG MAGYARORSZÁGON EGYRE TÖBB SZÜLŐ DÖNT FELELŐSEN, ÉS VÁLASZT MEGBÍZ-
HATÓ, A TÖRÉSTESZTEKEN JÓL SZEREPLŐ BIZTONSÁGI ÜLÉSEKET A GYERMEKEK SZÁMÁRA. ÁM 
MÉG ÍGY IS NAGYON SOK VESZÉLY LESELKEDIK A GYERKŐCÖKRE A GYEREKÜLÉSBEN, AMIKRE 

JOBB ODAFIGYELNI.



A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2019. május 1-től június 30-ig érvényesek.

DISNEY COSMO GYEREKÜLÉS
- 0-18 kg-ig használható
- több fokozatban dönthető
- duplán párnázott
- vállpánton állítható övfeszítés

DISNEY BEFIX GYEREKÜLÉS
- 15-36-ig használható
- állítható magasságú fejtámasz
- levehető háttámla és huzat
- használható ülésmagasítóként

MAGAZIN ÁR:

12.990 Ft

egy ülésvédőt, mint túl korán kezdjünk el me-
netirány szerint bekötött ülést használni.

Fontos megemlítenünk minden veszély közül 
a legnagyobbat, a gyerekülések használatának 
hanyagolását! Teljesen mindegy, hogy a sarki 
közértbe megyünk vagy több órás útra, min-
denképpen kössük be a gyerkőcöt az ülésbe! 

NE KOCKÁZTASSUNK, MERT AZ Ő ÉLETÜK 
A MI FELELŐSSÉGÜNK!

NANIA BELINE GYEREKÜLÉS

MAGAZIN ÁR:

14.990 Ft

- 9-36 kg-ig használható  
- a fejtámasz magassága állítható
- huzata levehető és mosható 
- levehető háttámla 
- több színben kapható

MAGAZIN ÁR:

21.990 Ft
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SZUPER AKCIÓ
BESAFE IZI COMFORT X3 
BIZTONSÁGI GYEREKÜLÉS

CAM CALIBRO ISOFIX 
BIZTONSÁGI GYEREKÜLÉS

MAGAZIN ÁR:

59.990 Ft
MAGAZIN ÁR:

49.990 Ft

A CAM CALIBRO ISOFIX gyerekülés az autóba kizáró-
lag menetirány szerint rögzíthető. 1-es csoport szerint 
az univerzális Isofix rendszerrel a hátsó csatlakozókat 
használva és a Top Tether övvel, mely a fejtámla felső 
részén van, és megelőzi a biztonsági ülés ütközéskori 
elfordulását. A 2-3-as csoport szerinti bekötés a hátsó 
Easy Fix csatlakozókkal történik az autó 3 pontos övé-
vel. Anti-shock oldalvédelem a fej számára, és ötpontos 
biztonsági öv puha párnázattal a maximális biztonság 
érdekében. Állítható háttámlával, levehető és mosható 
huzattal és beépített övvezetővel rendelkezik. 

9-36 KG9-18 KG

A BeSafe iZi Comfort X3 hárompontos biztonsági övvel, 
menetirány szerint beköthető. Fejvédője EPS (expan-
dált polisztirol) hab felhasználásával készül, magassága 
egy mozdulattal állítható, melyet a vállövek automatiku-
san követnek. A fejnek és nyaknak egyaránt oldalvédel-
met biztosít. Mágneses övrendszere az ülés szélén tartja 
az öveket, megkönnyítve a gyermek ki- vagy beszállását. 
Központi övfeszítővel és állítható magasságú vállövekkel 
felszerelt ötpontos övrendszere állandó szilárd helyze-
tet biztosít. Öt fokozatban dönthető. Légáteresztő hát-
támlája csökkenti az izzadás okozta kellemetlenségeket.  

PANTONE 159
C: 10
M: 70
Y: 95
K: 1



A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2019. május 1-től június 30-ig érvényesek.

BESAFE IZI UP X3 FIX 
BIZTONSÁGI GYEREKÜLÉS

CAM QUANTICO ISOFIX 
BIZTONSÁGI GYEREKÜLÉS

MAGAZIN ÁR:

59.990 Ft
MAGAZIN ÁR:

39.990 Ft

15-36 kg-ig használható ISOFIX-es CAM biztonsági ülés 
gyermekeknek, ami az autó 3 pontos biztonsági övével 
és az Easy Fix csatlakozókkal rögzíthető kizárólag menet-
irány szerint. Kiemelkedő oldalvédelmet biztosít a gyer-
mek feje számára. 
A maximális kényelmet, mégis biztonságot az állítható 
magasságú fejtámla biztosítja beépített övvezetővel. A 
CAM Quantico ISOFIX gyerekülés állítható háttámlá-
val rendelkezik. Beépített italtartóval felszerelt. A CAM 
Quantico ISOFIX gyerekülés huzata levehető és 30°C-on 
mosható.

Az autó ISOFIX csatlakozóihoz menetiránynak megfe-
lelően rögzíthető, a gyermek az autó biztonsági övével 
beköthető az ülésbe. A felesleges övvezetők híján a nem 
megfelelő használat is elkerülhető. A fej- és háttám-
la magassága mindkét oldalról egyszerűen állítható. A 
legmagasabb ülés az azonos csoportba tartozók között. 
Megerősített oldalvédelme kiemelkedő biztonságot nyújt 
a gyermeknek. Az ülés két alvóhelyzetbe is dönthető. A 
forradalmi SIR-fejlesztésnek köszönhetően ütközéskor az 
autót oldalról érő hatásra válaszul a gyermekülés elfor-
dul, így védve meg kis utasát a lehetséges sérülésektől.

15-36 KG15-36 KG

PANTONE 159
C: 10
M: 70
Y: 95
K: 1

BIZTONSÁG
BIZTONSÁG

KEDVEZŐ ÁR
KEDVEZŐ ÁR

kaland KÉNYELEM
NYARALÁS

Megbízhatóság FORMATERVEZÉSutazásKOMFORT
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ETERNAL SHIELD ES01  
BIZTONSÁGI GYEREKÜLÉS

GRACO MILESTONE LX 
BIZTONSÁGI GYEREKÜLÉS 

SKILLMAX BS07  
BIZTONSÁGI GYEREKÜLÉS

GRACO JUNIOR MAXI 
BIZTONSÁGI GYEREKÜLÉS

- minőségi anyagból készült, tartós ülésszerkezet
- 9-36 kg-ig használható gyerekülés
- kivehető szűkítőbetétek
- állítható fejtámla magasság
- 5 pontos, párnázott
  biztonsági öv
- oldalütközés
  elleni védelem
- egyszerűen beköthető
  az autó biztonsági
  övével
- levehető, mosható
  huzat 

MAGAZIN ÁR:

26.990 Ft

MAGAZIN ÁR:

15.990 Ft

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2019. május 1-től június 30-ig érvényesek.

- 9-25 kg-ig használható
- 6 pozícióban dönthető
- könnyen állítható, 
  csúszásmentes vállpántok
- tágas, kényelmes ülőfelület
- 5 pontos biztonsági öv
- magas minőségű, 
  levehető huzat

MAGAZIN ÁR:

26.990 Ft

MAGAZIN ÁR:

59.990 Ft

SZUPER AKCIÓ

Újszülött kortól a gyermek 12 éves koráig vagy 135 cm-
es magasság eléréséig használható. 10 kg-ig menetirány-
nyal ellentétesen, utána menetiránnyal megegyezően, 
az autó 3 pontos biztonsági övével rögzíthető. 

- 10 pozícióba állítható fejtámla
- 4 pozícióba dönthető
- oldalütközés elleni védelem
- huzata levehető, mosható
- kivehető szűkítőbetét
- levehető pohártartó
- 0-36 kg-ig

- visszahajtható pohártartó az ülés mindkét oldalán
- a háttámla eltávolításával ülésmagasítóként használható
- fejtámaszba épített övvezető
- állítható fejtámasz 
- a háttámla 2 állásba dönthető
- állítható magasságú kartámasz
- 15-36 kg-ig



Háttámlás ülésmagasító, mely ötvözi a legkiválóbb biztonsági jellem-
zőket, az extra kényelmet és sok praktikus funkciót a könnyű rögzíté-
sért és beállításért egy olyan dizájnnal, mely lehetővé teszi, hogy akár 
3 ülést is elhelyezzünk egymás mellett. 3 rétegű oldalvédelemmel, és 
speciálisan formázott fejtámlával a legnagyobb kényelemért és bizton-
ságért (SIP+-szal). Csípőöv-terelő segít az övet optimális helyzetben, a 
gyermek csípőjénél lent tartani, így ütközéskor segít elkerülni a belső 
szervek sérülését, illetve megakadályozza a még kicsi gyermek kicsú-
szását a csípőöv alatt. A fejtámlába épített övterelő mindig helyes úton 
vezeti a vállövet. A fejtámla magassága könnyedén állítható mindkét 
oldalról, így együtt nő a gyermekkel. Háttámlája alkalmazkodik a kü-
lönböző döntöttségi fokú gépjárműülésekhez, dőlésszöge két pozícióba 
állítható. Speciális, puha övpárnával a kényelemért (PAD+), mely ütkö-
zéskor csökkentheti a nyaki gerinc súlyos sérüléseinek valószínűségét, 
illetve jobban eloszlatja a mellkast az öv által érő erőket. 

AZ ELISMERT KIND+JUGEND INNOVÁCIÓS DÍJ NYERTESE 
2017-BEN AZ „UTAZÓ GYERMEKEK VILÁGA” KATEGÓRIÁBAN!

100-135 cm-es testmagassághoz igazítva i-Size háttámlás ülés-
emelő, 135-150 cm-es testmagassághoz igazítva háttámlás ülés-
emelő, mely csak bizonyos járművekben használható (egyes 
járművek belmagassága akadályozza a használatot, ezért érde-
mes vásárlás előtt a gépjárműbe próbálni az ülést). 

AZ ELSŐ HÁTTÁMLÁS ÜLÉSEMELŐ, MELY MEGFELEL A 2017-BEN 
BEVEZETETT I-SIZE BIZTONSÁGI SZABVÁNYNAK. 

PANTONE 159
C: 10
M: 70
Y: 95
K: 1

MAGAZIN ÁR:

79.990 Ft



KIKKABOO LIBRO 
SPORTBABAKOCSI

MAGAZIN ÁR:

29.990 Ft

Nyár, szabadság, friss levegő, természet, virágok, 
zümmögés, napsütés, víz. Néhány dolog, ami azon-
nal eszedbe jut a legmelegebb hónapokról. De gon-
dolsz-e ilyenkor a veszélyekre is? Van néhány dolog, 
amire mindenképpen fel kell készülnöd ahhoz, hogy a 
gyerkőcöd biztonságban legyen.

Már tavasszal gondolni kellett a kullancsokra, de még 
nem késő tenni a védelemért. A kullancsok terjesztette 
betegségek veszélyesek (agyhártyagyulladás, LYME-
kór), ezért az ellenük való védekezés különösen fon-
tos. Nem csak a ruházattal, vagy a sűrű növényzettel 
borított helyek kerülésével, hanem a technika segít-
ségével. Az ultrahangos kullancsriasztó távolt tartja a 
kullancsokat a viselőjétől, így egészen biztosan elke-
rülhető a csípés. Ez a megoldás nem csak a kullancsok-
nál használható, hanem a szúnyogok elleni harcban is 
sikeresen bevethető.

Ha nem tipegőkről, ovisokról van szó, hanem ki-
sebbekről, akkor is figyelni kell a védelemre. A 
járókára, kiságyra, babakocsira, utazóágyra való 
szúnyoghálók jelentik a legjobb megoldást a 
szúnyogok, egyéb rovarok ellen. 

Veszélyforrás a nap is, hiszen az ultraibolya sugárzás 
komoly betegségeket okozhat. A bőrpír csak kellemet-
len, de a súlyosabb napégés, napszúrás már nagyobb 
bajt is jelenthet. Mindig legyen a szülők keze ügyében 
napkrém, sapka, kalap, de nagyon jó védelmet nyújta-
nak az UV szűrős, flexibilis szárú napernyők, amiket a 
babakocsira lehet csatolni.

Végül egy picit másféle védelem: ha strandolás-
ra kerül sor, mindig legyen a pelenkázótáskában 
úszópelus. Védi a gyermeket is, de védi a medence 
vizét is az esetleges kisebb-nagyobb balesetektől.
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NYÁRI 

HOGYAN  
ELŐZZÜK MEG?

Könnyú súlyú és kompakt babakocsi, többpozíci-
ós, 6 hónapos kortól használható háttámla, széles 
és tágas ülés, egykezes összecsukó rendszer, mely 
a tolókarról irányítható, kapaszkodó, blokkolható 
első bolygókerekek, 5-pontos öv puha vállpár-
nával, tágas bevásárlókosár. Nagyon kicsire ösz-
szecsukható, összecsukva önmagában megáll és 
könnyedén húzható a húzókarral, mint egy gu-
rulós bőrönd.

Pantone 16-4021 TPX (Allure)

Pantone 17-1744 TPX (Calypso Coral)

C-60%   M-40%   Y-5%   K-5%

C-0%   M-77%   Y-37%   K-0%

Veszélyforrások



TAF TOYS FORGÓ BABAKOCSIRA 

TAF TOYS AUTÓS JÁTÉKCENTER CAR WHEEL TOY

ZOPA LITTLE HIKER FÉMVÁZAS 
HÁTI HORDOZÓ

- könnyedén rögzíthető
- autóhangokat ad, zenél, kattog
- biztonságos babatükörrel
- menetirány szerint bekötött 
  ülésben utazó gyermekek számára
- cikkszám: 11135

MAGAZIN ÁR:

6.990 Ft

NATTOU BUDDIEZZZ PLÜSS 
SZUNDIKENDŐ
- puha, plüss anyagból
- kímélő programmal mosható
- cumitartó pánthoz köthető

MAGAZIN ÁR:

4.290 Ft

- összecsukható kitámasztó rendszer
  segítségével önállóan megáll
- légáteresztő anyagok 
  megakadályozzák 
  a túlzott izzadást
- állítható ülőkemagasság 
- palacktartó zseb mindkét oldalán    
- egy nagyobb táska a tároláshoz
- négypontos biztonsági öv 
  és fényvisszaverő csíkok
- nagy méretű deréktámasz
- 10 hónapos kortól javasolt
- levehető tető 

- nagy csipeszével 
  egyszerűen
  feltehető 
  babakocsira és 
  autósülésre
- újszülött kortól 
  ajánljuk
- cikkszám: 12095

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2019. május 1-től június 30-ig érvényesek.

MAGAZIN ÁR:

24.290 Ft

MAGAZIN ÁR:

4.290 Ft



24 VÁSÁR

- kényelmesen párnázott szőnyeg
- levehető játékhíddal
- fejlesztő játékokkal
- levehető babatükörrel
- a játékhídon lévő játékok 
  és a különböző anyagok 
  fejlesztik a baba érzékeit és 
  finommotorikus mozgását
- 100x76 cm
- cikkszám: 11825

TAF TOYS DZSUNGEL CIMBORÁK 
JÁTSZÓSZŐNYEG JÁTÉKHÍDDAL

MAGAZIN ÁR:

9.990 Ft

DRICKSKAL SVÉD 
ITATÓ-ETETŐ POHÁR
Babáknál/gyermekeknél cumisüveg helyett hasz-
nálható, kisebb mennyiségű folyadék adására. Se-
gítségével szoptatásbarát módon tudják táplálni 
azokat a babákat, akik átmenetileg nem tudnak 
szopni. A speciális csőr rész miatt felfekszik a 
baba nyelvére és emiatt a kincset érő anyatej sem 
folyik ki a baba száján. Használata nem zavar-
ja meg a pici veleszületett szopási készségét, de 

hozzájut a szükséges 
folyadék és táplálék 
mennyiséghez. Az ita-
tó fogbarát is, mert 
használatával csök-
kenthető, elkerülhető 
a fogak deformitása és 
a fogszuvasodás. 

MAGAZIN ÁR:

1.590 Ft
A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2019. május 1-től június 30-ig érvényesek.

KIKKABOO MADRID MULTIFUNKCIÓS 
BABAKOCSI
A sokoldalú KikkaBoo Madrid babakocsi használható 
bébihordozóval, mózeskosárral és a sportrésszel is, így akár 3 
éves korig is a társunk lehet a kalandozások során. Hihetetlenül 
könnyű összecsukása garantálja a könnyű szállítást. A Madrid 
babakocsi célja az újszülöttnek a lehető legna-
gyobb kényelem és védelem biztosítása. 

- könnyű alumínium váz
- bőrbevonatú tolókar
- 5 pontos biztonsági öv a sportrészben
- napfénytető
- nagy bevásárlókosár
- levehető kapaszkodó 
- az első kerekek 360 fokban elfordulnak 
- könnyen összecsukható

Babakocsi tartozékai: váz, mózesko-
sár, bébihordozó, sportrész, lábzsák 
és pelenkázó táska

MAGAZIN ÁR:

99.990 Ft



Odsávačky

Ultra soft snuggle

Az ultra soft cumi egészségügyi szakemberek és 
édesanyák segítségével fejlesztve.

Kényelmes puha szilikon cumifej.

Rugalmas cumipajzs a nagyobb kényelem érdekében.

Ultra soft textúra a baba finom bőréhez.

Tartalmaz 1 db ultra soft 0-6 hó játszócumit, rugalmas 
cumipajzs kevesebb nyomot hagy a bőrön és kevesebb 
irritáció**

A cumi az egyszerű tisztíthatóság érdekében levehető  
a plüss játékról.

A plüss játék segít a cumit helyén tartani és segítségével 
könnyedén megtalálja a szülő vagy a gyermek cumit.

Még több 
kényelem, 
minden 
öleléssel
Gyermeke első barátja, lágy  
és enyhén súlyozott, így  
könnyű megtalálni, tartani  
és szeretni. 

A Philips Avent termékek megvásárolhatók a kiemelt babaüzletekben. 

A babák  

98 %* 
-a elfogadja  

a cumit.
Új 0 % 

BPA

*2016-2017-es, egyesült államokbeli fogyasztói felmérések 98%-os cumielfogadást mutattak az ultra air és ultra soft texturált cumik esetében.  
**Az Egyesült Államokban 2016-ban 112 anyuka részvételével végzett fogyasztói teszt során az anyukák 96%-a úgy nyilatkozott, hogy a cumipajzs kevesebb nyomot hagy a bőrön, és kevesebb irritációt okoz. 

pa_matti_snuggle_A5.indd   1 25.3.2019   16:21:41



A  s z e r e t e t   ö s s z e k ö t !

Megkötős
hordozókendő

Bébi Csatos 
hordozó

Totyogó Csatos
hordozó

Rugalmas
hordozókendő

Bébi és Totyogó
Mei Tai hordozó

Karikás 
hordozókendő

www.nandu-wrap.com

Magzatként összeköttetésben vagyunk édes-
anyánkkal és az ő szeretetén keresztül édes-
apánkkal is. Kilenc hónapig halljuk szüleinket, 
érezzük mindazt, amit édesanyánk átél és min-
dent azonnal megkapunk, amire szükségünk 
van a fejlődéshez, a köldökzsinóron keresztül.

Miután megszületünk is erre az idilli állapotra 
vágyunk. Szüleink számára azonban kihívás, 
hogy a pocakon kívül is ugyanezt meg tudják 
számunkra adni. Születésünk legelső pillanatá-
ban az első érintéssel kezdődik a kötődés. Min-
den további érintés, finom ölelés, szép becéz-
getés és odaadó gondoskodás építi, mélyíti a 
kötődést.Szülőként három fő dolgot tehetünk, 
hogy biztosítsuk gyermekünk számára az egész-
séges kötődés alapjait.  A legfontosabb és a 
továbbiak része, hogy legyen a baba testközel-
ben. Legpraktikusabban és legkényelmeseb-
ben ezt megfelelő hordozóeszköz használatával 
tehetjük meg. A második, hogy éjjel is érezze 
jelenlétünk. Kutatások bebizonyították, hogy az 
éjszakai gondoskodás legalább annyira fontos, 

mint a nappali, még ha a baba álmában nem is 
igényel aktív figyelmet. Együtt alvással vagy egy 
légtérben alvással egyszerű ennek megoldása.

A harmadik az igény szerinti szoptatás. Fontos 
tudnunk, hogy a szoptatás a tápláláson túl, alta-
tó, nyugtató és fájdalomcsillapító hatással is bír. 
Továbbá a baba pocakon kívüli életében ez a 
legközelebbi kapcsolata az édesanyjával, ami a 
magzati idillt idézi számára. Egy újszülött babá-
nak, körülbelül egy éves koráig, segítségre van 
szüksége a helyváltoztatáshoz, a táplálkozáshoz 
és az alváshoz. Bármit is teszünk a baba érde-
kében, tartsuk szem előtt, hogy a baba érdeke 
az is, hogy szülőként örömmel gondoskodjunk 
róla. Olyan feladatokat vállaljunk magunkra, 
amiben mi, szülők is jól érezzük magunkat. A 
baba számára a szülő a tükör, amikor a szülei 
nyugodtak és kiegyensúlyozottak, akkor ő is jól 
érzi magát, még a növekedéssel járó megpró-
báltatások ellenére is.

Kósa Kata 
nandu-wrap.com

Édes kötelék



DISNEY DREAM 
ÜLÉSMAGASÍTÓ
- 25-36 kg-ig használható
- huzata levehető és mosható

MAGAZIN ÁR:

5.990 Ft
FILLIKID LORD SPORTBABAKOCSI
- könnyű váz
- esernyőre csukható
- bolygósítható, fixálható első kerekek
- fékezhető hátsó kerekek
- állítható háttámla
- 5 pontos biztonsági öv
- lábtartóval, karfával és bevásárlókosárral

ASALVO TRIO ROMA BABAKOCSI
- kicsire összecsukható
- könnyű, stabil alumínium váz
- 5 pontos biztonsági öv vállpárnákkal
- egykezes összecsukás
- dönthető háttámla
- kétpozíciós lábtartó
- kupola kis tárolózsebbel
- levehető kapaszkodó
- nagyméretű bevásárlókosár
- bolygósítható, fixálható első kerekek
- hátsó kerekeket blokkoló fékrendszer

MAGAZIN ÁR:

79.990 Ft

TARTOZÉKOK: sportrész, 
esővédő, mózeskosár,
bébihordozó,
pelenkázótáska,
cumisüvegtartó

NATTOU BUDDIEZZZ 
PLÜSS NYAKPÁRNA
- nagyon puha és kényelmes
- segítségével kényelmesen 
  tud aludni
- újszülött kortól

MAGAZIN ÁR:

4.290 Ft

MAGAZIN ÁR:

26.990 Ft

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2019. május 1-től június 30-ig érvényesek.
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BABYONO 
AJTÓBECSAPÓDÁS-
GÁTLÓ

BABYONO
KONNEKTORDUGÓ

CLIPPASAFE ÉJJELI 
FÉNY
Konnektorba helyezhető éjszakai 
fény. Cikkszám: 78/2

BABYONO BÉBIŐR

MAGAZIN ÁR:

9.990 Ft

- 2,4 GHz-es technológia
- 300m vételkörzet nyílt terepen
- csíptetővel könnyen hordozható
- energiatakarétos készenléti (VOX) mód
- 32 csatorna a zavartalan működésért
- magas érzékenység
- cikkszám: 197

- megvédi a babaujjakat a becsípődéstől
- egyszerűen felszerelhető és tartós
- cikkszám: 958

MAGAZIN ÁR:

1.190 Ft

Könnyen felhelyezhető és eltávolít-
ható a tartozék kulcs segítségével. 
6 darabos kiszerelés. Egységár: 
165 Ft/db. Cikkszám: 950

MAGAZIN ÁR:

990 Ft

MARKO FALIDEKOR
- 12 db-os készlet
- habszivacs
- öntapadós

MAGAZIN ÁR:

590 Ft
MAGAZIN ÁR:

3.990 Ft



A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2019. május 1-től június 30-ig érvényesek.

MAGAZIN ÁR:

890 Ft

BABYONO PUHA HOSSZÚ 
SAROKBORÍTÓ

BABYONO UNIVERZÁLIS ZÁR

BABYONO SZEKRÉNYZÁR

CLIPPASAFE BIZTONSÁGI SZETT
24 darab hasznos eszközt tartalmaz. Cikkszám: 90/1 
Tartalma:
- 1 db hosszú univerzális 
  öntapadós zár
- 2 db rövid univerzális 
  öntapadós zár
- 6 db szekrény- és fiókzár
- 1 db ajtóbecsapódás-gátló
- 8 db konnektordugó
- 4 db sarokvédő
- 1 db WC-zár
- 1 db hűtőzár

MAGAZIN ÁR:

4.290 Ft

MAGAZIN ÁR:

990 Ft

- megakadályozza a szekrények kinyitását
- könnyen felszerelhető
- 2 darabos kiszerelés
- egységár: 445 Ft/db
- cikkszám: 955

MAGAZIN ÁR:

990 Ft

Puha habból készült. Megóvja a 
babát a sérülésektől. Tartozék 
ragasztószalag segítségével 
gyorsan felhelyezhető a bútorok 
szélére. 4 darabos. Egységár: 
247,5 Ft/db Cikkszám: 949

- fogantyú nélküli szekrényekhez ideális,
  de tehető hűtőre, wc-re is
- kétoldalas ragasztóval rögzíthető, 
  amely a termék tartozéka
- 2 darabos kiszerelés
- egységár: 495 Ft/db
- cikkszám: 953
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BADABULLE ÉJJELI FÉNY

INDOWOODS YANIS AJTÓRÁCS

MAGAZIN ÁR:

3.490 Ft

A Drewex gyárban mindig figyelnek a természetességre és 
a biztonságra, a bútorok gyártásához válogatott fűrészárut 
használnak minőségi alapanyagból. A bútorokhoz felhasznált 
anyagok (beleértve a festékeket és a lakkokat) szintén bizton-
ságosak a gyermekek számára, és a minőségük is garantált. 

DREWEX ZSIRÁF ÁGY

MAGAZIN ÁR:

24.990 Ft

- szín: tölgy/fehér vagy cappuccino
- kiszerelhető rácsok, kerek rácsok
- 100% fenyő + laminált bútorlap
- súlya: 21 kg
- méretei: 60X120 cm

DREWEX ZSIRÁF KOMÓD
- 3 fiókos pelenkázó komód 
- szín: tölgy/fehér vagy cappuccino
- anyaga: laminált bútorlap
- súlya: 41 kg
- méretei: 48X83X90 cm

MAGAZIN ÁR:

45.990 Ft
DREWEX ZSIRÁF ÁLLÓSZEKRÉNY

MAGAZIN ÁR:

59.990 Ft

- 2 ajtós + 1 fiók 
- szín: tölgy/fehér vagy cappuccino
- anyaga: laminált bútorlap
- súlya: 65 kg
- méretei: 48X83X160 cm

- egy kézzel is nyitható, könnyen zárható
- változtatható nyitási irány, mindkét 
  irányból nyitásgátlóval ellátva
- 73 - 81,5 cm széles, maximum 
  132,5 cm-ig bővíthető 
  a külön kapható bővítményekkel
- elérhető bővítmények: 8,5 cm, 17 cm

MAGAZIN ÁR:

10.990 Ft

MARKO HABSZIVACS FALIDEKOR
- habszivacs öntapadós
- több méretben és figurával

MAGAZIN ÁR:

390 Ft

Világító falilámpa formájú éjjeli fény. Ala-
csony fogyasztású LED lámpa. Automatiku-
san bekapcsol. Cikkszám B015011 és B015010



A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2019. május 1-től június 30-ig érvényesek.

CEBA PUHA PELENKÁZÓLAP 50X70 CM

MAGAZIN ÁR:

4.490 Ft
MAGAZIN ÁR:

3.290 Ft

Sík kialakítású pelenkázó szekré-
nyekhez ajánlott. PVC bevonatú, 
így könnyen tisztán tartható. Két 
méretben. 

PUHA 85X70 CM
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CAM KÁD BABY BAGNO

CLEVAMAMA MINTÁS CSÚSZÁS-
GÁTLÓ ÉS TÉRDELŐ PÁRNA

MAGAZIN ÁR:

7.990 Ft

- 0-12 hónapos gyermekek számára
- 2 csúszásmentes, anatómiai formájú üléssel
- egyik oldalon fektetve, 0-6 hónapos
  korig, másik oldalon ültetve, 
  6-12 hónapos korig
- szivacs- és szappantartó
- kis zuhanyozó kancsó
- stabil tartást biztosító lábak
- leeresztődugó

THERMOBABY STEP FELLÉPŐ
- mérete: 33 x 22,5 x 15 cm
- több színben kapható

MAGAZIN ÁR:

2.590 Ft

Tartalmaz egy térdelő párnát 
is, ezért a fürdetés könnyebb 
lesz számodra is. Extra hosz-
szú 43×91 cm. Puha és gyor-
san száradó anyag. Vidám, 
óceán mélye mintával.

Babád/k isgyermeked 
biztonsága a legfon-
tosabb. Előzd meg 
az elcsúszásos bal-
eseteket! Csúszásmentes, 
könnyű és gyorsan szárad. 
Úgy tervezték, hogy megóvja 
a babát és kisgyermeket a kádban való csúszkálástól. A 
párnázott csúszásgátlón tapadókorongok vannak, melyek 
biztosan a helyén tartják a kádban a síkos felületen is. 
Az extra hossz miatt lefedi a kád teljes alját és biz-
tonságot ad a ficánkoló kisgyermekeknek, akik sze-
retnek játszani fürdés közben. Az extra hosszú 
csúszásgátló ideális két gyermek fürdetéséhez is.

- ergonomikus kialakítás
- higiénikus, penészellenálló
- használd közvetlenül
  a fürdőkádban
- könnyű tárolás
- csúszásgátló, könnyű
  tartós műanyag
- puha tapintás

MAGAZIN  ÁR:

5.790 Ft

MAGAZIN ÁR:

5.990 Ft

ANGELCARE FÜRDETŐ



- ergonomikus kialakítás
- higiénikus, penészellenálló
- kisebb méretű fürdőkádakhoz
- könnyű tárolás
- csúszásgátló, könnyű
  tartós műanyag
- puha tapintású anyag
- újszülött kortól ajánlott

ANGELCARE MINI FÜRDETŐ

MAGAZIN ÁR:

5.290 Ft
A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2019. május 1-től június 30-ig érvényesek.



Felelős szerkesztő:  
Randrianantoandro Dorothy
E-mail: marketing@matti.hu
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Pauker Holding Nyomdaipari Kft.
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Kiadó: Matti Kft. és Partnerei
2040 Budaörs, Gyár utca 2. 

06/23 887-410

Ügyvezető: Viszokai János

Az újságban szereplő árak 2019. május 1. és június 30. között érvényesek, 
forintban értendők, és mindennemű adót magukban foglalnak. A termékek 

dekoráció nélkül kerülnek árusításra. 

A termékek műszakilag,  illetve külsőleg eltérhetnek a fotón látot-
taktól, az esetleges helyesírási, illetve nyomdahibákért nem tudunk  

felelősséget vállalni. 

Kérjük vedd figyelembe, hogy állandó árukészletünkkel ellentétben ezen 
termékek egy része csak korlátozott számban áll rendelkezésre. Ezek az 
ajánlataink a készlet erejéig érvényesek. Amennyiben gondos tervezésünk 
ellenére bizonyos termékek a nem várt magas kereslet következtében már 
az értékesítés első napján elfogynak, úgy ezért kérjük szíves elnézésedet.

CLIPPASAFE BABAÁPOLÁSI 
KÉSZLET
Tartalma: fésű, kefe, 
olló, körömvágó, 
körömreszelő, puha 
szilikon ujjrahúzható 
fogtisztító, fogkefe. 
Cikkszám: 33

MAGAZIN ÁR:

4.690 Ft

Kedves formájú vízhőmé-
rő könnyen leolvasható 
kijelzővel. Cikkszám: 39/1

CLIPPASAFE 
VÍZHŐMÉRŐ

MAGAZIN ÁR:

990 Ft

BABYONO FÉSŰ-KEFE 
TERMÉSZETES SÖRTÉKKEL
- szuper lágy sörték
- antisztatikus 
- fésű lekerekített fogakkal
- cikkszám: 567

MAGAZIN ÁR:

990 Ft

ANGELCARE FÜRDETŐ ÜLŐKE

BADABULLE MEDENCE
- összehajtható
- könnyen tárolható és szállítható
- vízleeresztő szelepes.
- mérete: (belső) 55x65 cm,  
  (külső) 65x45x45 cm
- cikkszám: B019602

- higiénikus, penész ellenálló
- puha tapintású anyag
- 6 hónapos kortól használható

MAGAZIN ÁR:

7.690 Ft

MAGAZIN ÁR:

5.990 Ft
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